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ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 
P.O. BOX 3792 – Damascus Syria, Tel. & fax: 00 963 11 3342168 

E-mail: ecocom-damascus@mfa.gr 
 
 
                           
                        Η ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΣΤΗ ΣΥΡΙΑ 
 
 
             Ι.   ΠΑΡΑΓΩΓΗ  
 
             Η Συρία διαθέτει περιορισμένο μέγεθος καλλιεργήσιμης γης, το 20% περίπου 
της συνολικής έκτασης της χώρας (185.000 χλμ.). Εν τούτοις, είναι ο σημαντικότερος 
παραγωγός φρούτων και λαχανικών στον χώρο της Μέσης Ανατολής. Αυτό οφείλεται 
αφενός στο Μεσογειακό κλίμα των παράκτιων περιοχών, αφετέρου στην πολιτική 
που ακολούθησε η Κυβέρνηση από τις αρχές της δεκαετίας του 90. 
             Αναλυτικότερα η επιδίωξη της αυτάρκειας σε αγροτικά προϊόντα και η 
σταδιακή κατάργηση των κρατικών μονοπωλίων είχε ως αποτέλεσμα, η πλειοψηφία 
των αγροτικών εκμεταλλεύσεων και οι βιομηχανίες μεταποίησης να ανήκουν πλέον 
στον ιδιωτικό τομέα, ο οποίος επιδεικνύει εξαιρετικό δυναμισμό.  
              Η χώρα είναι πλέον αυτάρκης στα περισσότερα αγροτικά προϊόντα και η 
συνολική απόδοση υπερβαίνει τα 6,5 εκ. Τ., το ήμισυ των οποίων καταναλίσκεται 
εγχωρίως. 
             Οι εν λόγω υψηλές αποδόσεις σύμφωνα με στοιχεία του FAO (2006) 
κατατάσσουν την Συρία στην 6η θέση διεθνώς  στην παραγωγή ελιών (6% της 
παγκόσμιας παραγωγής), στην 3η θέση διεθνώς στην παραγωγή αμυγδάλων  (8%), 
στην 4η στην παραγωγή φιστικιών (9%), και στην 7η στην παραγωγή βερίκοκων (4%). 
             Η μεγαλύτερη παραγωγή φρούτων και λαχανικών επικεντρώνεται στις 
παράκτιες περιοχές της χώρας και συγκεκριμένα στις επαρχίες της Ταρτούς και της 
Λατάκιας που είναι εύφορες και πλούσιες σε νερά περιοχές. Οι αγροτικές 
εκμεταλλεύσεις ως επί το πλείστον είναι μικρές, της τάξεως των 10 εκταρίων, στο 
90% των περιπτώσεων. 
            Στις ίδιες περιοχές αριθμούνται πάνω από 100.000 θερμοκήπια που ανήκουν 
σε ιδιώτες επενδυτές. Η παραγωγή εσπεριδοειδών με την υποστήριξη  του Γραφείου 
Αγροτικής Έρευνας του συριακού Υπουργείου Γεωργίας ανήλθε στους 1 εκ. Τ. έναντι 
50.000 Τ. την δεκαετία του 80. Πρόκειται κυρίως για βιολογικές καλλιέργειες, χωρίς 
χρήση εντομοκτόνων. 
           Παρατίθενται κατωτέρω Πίνακες με τα διαθέσιμα στοιχεία παραγωγής 
φρούτων και λαχανικών  στη Συρία. 
 

ΠΑΡΑΓΩΓΗ  ΦΡΟΥΤΩΝ     2005          2006 
(Σε χιλ. Τ.) 

 
Ελιές 612,2 1190,8 
Πορτοκάλια 452,6 554,1 
Σταφύλια 306,7 336,7 
Μήλα 296 374,3 
Άλλα Εσπεριδοειδή 234,1 234 
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Αμύγδαλα 229 107,1 
Βερίκοκα 65,5 98,5 
Λεμόνια 111 118,8 
Ρόδια 54,1 51,1 
Κεράσια 53,4 63 
Φιστίκια 44,6 73,2 
Σύκα 41,1 36,7 
Ροδάκινα 51,6 56,1 
Δαμάσκηνα 22.6 26,4 
Αχλάδια 19,7 22,1 
Άλλα Φρούτα 5,7 8,6 
Καρύδια 12,4 12,7 
Μιραμπέλες 12,2 15,6 
Κυδώνια 4,8 4,5 
Χουρμάδες 4 4,1 

 
 

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ     2005         2006 
(Σε χιλ. Τ.) 

 
Ξηρά Κρόμμυα 126,89 105,9 
Σκόρδα 46,5 40,1 
Πιπεριές 55,5 60,1 
Ντομάτες 945,5 1035,8 
Πατάτες 608,4 603,4 
Μελιτζάνες 154,4 158,6 
Αγγούρια 152,2 129,7 
Καρπούζια 588,3 562,4 
Πεπόνια 105,9 97,9 
Άλλα 190,6 115,7 

 
                 Κρατικές Ενισχύσεις 
 
                Οι επιδοτήσεις που χορηγεί το κράτος στους παραγωγούς φρούτων και 
λαχανικών περιορίζονται στην ανάληψη μέρους του κόστους άρδευσης, στην 
ενοικίαση αγροτικού εξοπλισμού, στην διάθεση κηπευτικών φυτών σε τιμή κόστους 
και στην παραχώρηση δανείου από την Τράπεζα Αγροτικής Πίστεως με ευνοϊκό 
επιτόκιο. 
              Αντίθετα οι στρατηγικές όπως ονομάζονται καλλιέργειες των δημητριακών, 
καπνού, βάμβακος, και σακχαρότευτλων, επιδοτούνται πλήρως από το κράτος το 
οποίο αγοράζει όλη την συγκομιδή, σε τιμές ανώτερες των διεθνών τιμών.  
 
             ΙΙ.  ΔΙΑΝΟΜΗ - ΔΙΑΘΕΣΗ 
 
             Η συγκομιδή φρούτων και λαχανικών διατίθεται στην εσωτερική αγορά μέσω 
χονδρεμπόρων στις κεντρικές λαχαναγορές κάθε πόλης, ελλείψει μεγάλων εταιρειών 
αγοράς και διανομής.  
            Ο κρατικός Οργανισμός Αποθήκευσης και Εμπορίας των Αγροτικών και 
Ζωικών Προϊόντων είναι αρμόδιος βασικά για την παραγωγή που προέρχεται από τις 
δημόσιες εκμεταλλεύσεις, αλλά αγοράζει και από τους ιδιώτες. Περίπου 10% της 
συνολικής διάθεσης φρούτων και λαχανικών καλύπτεται από τα σημεία πώλησης του 
εν λόγω Οργανισμού, που λειτουργούν σε πλήθος συνοικιών της κάθε πόλης 
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διαθέτοντας τα εν λόγω προϊόντα σε κατώτερες τιμές, από εκείνες του ιδιωτικού 
τομέα 
           Η έδρα του ανωτέρω Οργανισμού είναι στη Δαμασκό. Διαθέτει χώρους ψύξης 
μεταξύ 5000 και 12000μ3, εγκαταστάσεις για 60.000 Τ. φρούτα, λαχανικά και κρέας, 
τρία εργοστάσια παραγωγής πάγου και,  21 φορτηγά ψυγεία. 
           Η συντήρηση σε ψύξη άρχισε πρόσφατα να αναπτύσσεται στη Συρία και έχουν 
ήδη κατασκευασθεί αρκετές ψυκτικές εγκαταστάσεις στις μεγαλύτερες πόλεις της 
χώρας. Επίσης ιδρύθηκαν περίπου δέκα μονάδες μέτρησης και διαλογής στη 
Δαμασκό, στο Αλέπο και στην Λατάκια. 
           Στόχο της Κυβέρνησης αποτελεί η προσέλκυση επενδύσεων στον τομέα αυτό  
και η διοχέτευση στις ξένες αγορές των πλεονασμάτων. Όπως εκτιμάται μόλις 30% 
των εν λόγω πλεονασμάτων εξάγεται, με προορισμό κυρίως χώρες του Κόλπου και 
της Ανατολικής Ευρώπης. Οι εξαγωγές προς  τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
είναι δυσκολότερες, διότι συνήθως τα προϊόντα δεν ανταποκρίνονται στις διεθνείς 
προδιαγραφές. 
           Οι εξαγωγές το 2006 ανήλθαν σε  2,26 εκ. Τ. εκ των οποίων το 50% αφορούσε 
σε ντομάτες, χάρις στις σχετικές επενδύσεις επιχειρηματιών από τον Λίβανο και την 
Τουρκία σε τεχνογνωσία διαλογής, μέτρησης και συσκευασίας. 
             Οι εισαγωγές  φρούτων και λαχανικών μέχρι τα τέλη του 2007 τελούσαν υπο 
απαγόρευση με εξαίρεση τα εξωτικά φρούτα μπανάνες, ανανάδες, mangos και kiwis. 
 
              ΙΙΙ.  ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ-ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 
 
             Τα φρούτα και λαχανικά της Συρίας θεωρούνται εξαιρετικής ποιότητας στην 
περιοχή της Μέσης Ανατολής και οι καταναλωτές ιδιαίτερα των χωρών του Κόλπου 
τα επονομάζουν «Chami»(Δαμασκηνά). Μολαταύτα όπως προαναφέρθηκε λόγω 
βασικών ελλείψεων στις μεθόδους διαλογής, συντήρησης και συσκευασίας, τα εν 
λόγω προϊόντα δεν ανταποκρίνονται στις διεθνείς προδιαγραφές,  με αποτέλεσμα να 
είναι δύσκολη η πρόσβασή των στην ευρωπαϊκή αγορά.  
             Οι μεγαλύτερες ελλείψεις παρατηρούνται σε σπόρους για φρέσκα λαχανικά,  
στην διαλογή και στην τυποποίηση των φρούτων και λαχανικών, σε                              
σύγχρονο μηχανολογικό εξοπλισμό και  αλυσίδα ψύξης  καθώς και σε κατάλληλα 
μεταφορικά μέσα. 
           Στόχο της Κυβέρνησης αποτελεί στο πλαίσιο της παρούσης συγκυρίας της 
αλματώδους ανόδου των τιμών των τροφίμων διεθνώς, η ανάπτυξη της 
ανταγωνιστικότητας των συριακών φρούτων και λαχανικών. Επιδιώκεται η  
προσέλκυση ξένων επενδύσεων στον τομέα αυτό, ώστε τα εν λόγω προϊόντα να 
τύχουν σύγχρονων μεθόδων επεξεργασίας,  σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές 
ποιότητας. 
           Η πρόσφατη νέα επενδυτική νομοθεσία και συγκεκριμένα το Διάταγμα 8/2007 
παρέχει την δυνατότητα στους ξένους επενδυτές να κατέχουν πλήρη ιδιοκτησία της 
αγροτικής έκτασης της εκμετάλλευσης, των τυχόν εγκαταστάσεων, καθώς και να 
εισάγουν χωρίς δασμούς και άλλες επιβαρύνσεις γεωργικά μηχανήματα και 
εξοπλισμό.  
             
 

                                                                                  Η Προϊσταμένη 
 
 

 
        Ε. Μαυροκεφάλου-Μανιάκη 

           Σύμβουλος Α΄  Ο.Ε.Υ. 
 




